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1.8 Em que consiste o sucesso
O que mudará se o trabalho da Comissão de Evidências tiver o impacto esperado? Seguem abaixo alguns exemplos do que seria
considerado “um sucesso”, de forma geral e específica. Os exemplos marcados com um asterisco (*) advêm de experiências reais de
comissários e parceiros da COVID-END.

Se...
(os atores-chave têm
o apoio certo posto em
prática)

Tomadores de
decisão recebem no
momento oportuno
evidências locais (nacionais
ou subnacionais) e sínteses do
que foi aprendido em todo o
mundo, incluindo como isso
varia conforme os grupos e
contextos…

Intermediários estão
muito bem-posicionados
e têm as capacidades,
oportunidades e
motivação certas…

… então
(podem obter impactos
mais significativos)

Exemplos

•

...

…podem responder aos
desafios sociais de forma
mais eficaz

•

...

…podem apresentar as
evidências certas sobre as
questões certas no
momento certo em um
contexto certo

•
•

•
Produtores
de evidências são
apoiados por processos de
priorização e coordenação
aprimorados e outros tipos
de apoio…

...

… podem trabalhar em
suas respectivas áreas de
domínio e desenvolver o
trabalho uns dos outros

•

Um governo nacional ajusta regularmente sua tomada de decisão
sobre lockdown e restrições de viagens com base em modelagem
de cocriação (das consequências prováveis de opções de políticas
disponíveis) e sua tomada de decisão sobre a distribuição de vacinas
com base em atualizações semanais de uma síntese viva de evidências
sobre a eficácia da vacina contra as variantes*
Um grupo de cidadãos se baseiam em sínteses de evidências para
checar declarações feitas pelo governo e defender a mudança

Uma organização não governamental estabelece uma unidade
integrada de suporte de evidências que encomenda análises de dados,
sínteses de evidências e insights comportamentais e os integra em
notas informativas*
A Secretaria Geral da ONU apoia a concepção, implementação e
monitoramento da arquitetura global de evidências necessária para
garantir que as evidências estejam no centro dos esforços da ONU para
entregar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), incluindo
o trabalho de comissões globais que ela patrocine
Uma unidade de pesquisa mantém um “mapa de evidências” vivo
sobre assentamentos humanos (mostrando as prováveis consequências
das opções de políticas disponíveis) que informa a preparação de um
relatório de comissão nacional, sua implementação, e o monitoramento
da implementação e avaliação de seu impacto*
Uma unidade de pesquisa prepara sínteses de evidências oportunas e
orientadas para a demanda que informam diretamente à formulação de
políticas e fornecem subsídios para outras unidades sobre modelagem,
insights comportamentais, avaliações de tecnologias, diretrizes e
avaliações que, por sua vez, informam a formulação de políticas de
maneiras complementares
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